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LÍNGUA PORTUGUESA

LÍNGUA PORTUGUESA

1 .(IBFC - ASC (CBM AC)/CBM AC/2022)

A Lição da Borboleta

Um dia, uma pequena abertura apareceu num casu-
lo; um homem sentou e observou a borboleta por várias 
horas, enquanto ela se esforçava para fazer com que 
seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. 
Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer 
progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que 
podia e não conseguia ir além.

O homem decidiu ajudar a borboleta: ele pegou 
uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta 
então saiu facilmente. Mas seu pequeno corpo estava 
murcho e tinha as asas amassadas. O homem continuou 
a observar a borboleta porque ele esperava que, a qual-
quer momento, as asas dela se abrissem e se esticas-
sem para serem capazes de suportar o corpo, que iria 
se afirmar a tempo. Nada aconteceu!

Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida 
rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela 
nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gen-
tileza e vontade de ajudar, não compreendia, era que 
o casulo apertado e o esforço da borboleta para pas-
sar através da pequena abertura eram necessários para 
que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, 
de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que 
estivesse livre do casulo.

Algumas vezes, o esforço é justamente o que pre-
cisamos em nossa vida. Se vivêssemos sem quaisquer 
obstáculos, não seriamos tão fortes e nunca poderia-
mos voar... Que a vida seja um eterno desafio, pois só 
assim voar será realmente possível.

Adaptado de “A Lição da Borboleta” – Autor desco-
nhecido

No que tange a norma culta da língua portuguesa, 
existem quatro tipos de porquês (por que, porque, por 
quê e porquê). Analise cuidadosamente o trecho a se-
guir: (...) “O homem continuou a observar a borboleta 

porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas 
dela se abrissem (...)”. Assinale a alternativa que justifi-
ca o uso do porquê em destaque.

(A) Ele está exercendo a função de uma conjunção 
coordenativa.
(B) Ele está desempenhando a função de um prono-
me relativo.
(C) Justifica-se devido ao fato de preceder um pro-
nome pessoal.
(D) Ele apresenta o valor de um substantivo.

2 .(CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2021)

Julgue o item que se segue, relativos aos aspectos 
linguísticos do texto anterior.

Estabelecer fronteiras é o fenômeno originário da 
violência instauradora do direito em geral, segundo 
Walter Benjamin, autor do ensaio Para uma crítica da 
violência, de 1921. O ato jurídico-político originário é 
o estabelecimento de fronteiras que delimitam dentro 
e fora, incluídos e excluídos, amigos e inimigos da pá-
tria. Em seus primórdios, “todo direito foi um direito de 
prerrogativa (ou privilégio) dos reis ou dos grandes; em 
suma: dos poderosos”. O privilégio primordial de apro-
priar a terra, nomeá-la e ordená-la indica o nexo territó-
rio-Estado-nascimento que caracteriza o antigo e ainda 
atual nómos da terra, do qual o fechamento de frontei-
ras em tempos de pandemia é mero sintoma . Se a figura 
do refugiado nos é tão inquietante, é porque coloca em 
questão uma vida humana em terra de ninguém.

Em O nómos da terra, o controverso jurista alemão 
Carl Schmitt, com quem Benjamin trocou correspondên-
cias, descreve a origem do termo nómos, palavra grega 
para “lei”. Nómos indica a ordenação espacial original 
necessária para o estabelecimento de toda e qualquer 
ordem jurídica. Nómos indica que o direito está objeti-
vamente enraizado na apropriação da terra. A consti-
tuição jurídica de um nómos, ou seja, a apropriação ju-
rídica do espaço, tem por pressuposto a capacidade de 
nomear. No termo alemão landnahme, apropriação ou 
tomada da terra, encontramos o termo nahme, antiga 
grafia de name, que significa “nome”. Nomear e cons-
tituir uma ordem jurídica são atos similares, na medida 
em que implicam apropriação. Exemplos históricos — 
incrivelmente ainda frequentes — são a imposição do 
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nome do marido à mulher, que é “tomada em casamen-
to”, ou o patronímico imposto à criança no momento do 
nascimento.

O emprego do acento agudo em “nomeá-la” e “or-
dená-la”, no primeiro parágrafo, justifica-se pela mes-
ma regra de acentuação gráfica.

(   ) CERTO  
(    )ERRADO

3 .(CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2021)

Estabelecer fronteiras é o fenômeno originário da 
violência instauradora do direito em geral, segundo 
Walter Benjamin, autor do ensaio Para uma crítica da 
violência, de 1921. O ato jurídico-político originário é 
o estabelecimento de fronteiras que delimitam dentro 
e fora, incluídos e excluídos, amigos e inimigos da pá-
tria. Em seus primórdios, “todo direito foi um direito de 
prerrogativa (ou privilégio) dos reis ou dos grandes; em 
suma: dos poderosos”. O privilégio primordial de apro-
priar a terra, nomeá-la e ordená-la indica o nexo territó-
rio-Estado-nascimento que caracteriza o antigo e ainda 
atual nómos da terra, do qual o fechamento de frontei-
ras em tempos de pandemia é mero sintoma . Se a figura 
do refugiado nos é tão inquietante, é porque coloca em 
questão uma vida humana em terra de ninguém.

Em O nómos da terra, o controverso jurista alemão 
Carl Schmitt, com quem Benjamin trocou correspondên-
cias, descreve a origem do termo nómos, palavra grega 
para “lei”. Nómos indica a ordenação espacial original 
necessária para o estabelecimento de toda e qualquer 
ordem jurídica. Nómos indica que o direito está objeti-
vamente enraizado na apropriação da terra. A consti-
tuição jurídica de um nómos, ou seja, a apropriação ju-
rídica do espaço, tem por pressuposto a capacidade de 
nomear. No termo alemão landnahme, apropriação ou 
tomada da terra, encontramos o termo nahme, antiga 
grafia de name, que significa “nome”. Nomear e cons-
tituir uma ordem jurídica são atos similares, na medida 
em que implicam apropriação. Exemplos históricos — 
incrivelmente ainda frequentes — são a imposição

do nome do marido à mulher, que é “tomada em 
casamento”, ou o patronímico imposto à criança no mo-
mento do nascimento.

Internet: <https://revistacultc.omu oblr.> (com 
adaptações).

Julgue o item que se segue, relativos aos aspectos 
linguísticos do texto anterior.

O termo “prerrogativa” (primeiro parágrafo) tam-
bém pode ser corretamente grafado como pré-rogativa .

(   ) CERTO  
(    )ERRADO

4.(FGV - Tec (FunSaúde CE)/FunSaúde CE/Enferma-
gem Saúde do Trabalhador/2021)

“A medicina é uma grande ciência; basta só isso de 
dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-
-las e vencê-las.”

Machado de Assis. Dom Casmurro.

Nesse texto, o adjetivo grande

(A) mostra a longa duração dos estudos médicos.
(B) indica um enorme conteúdo de estudos.
(C) valoriza a competência dos profissionais médi-
cos.
(D) contém uma apreciação positiva de valor.
(E) refere-se a uma comparação com as demais ciên-
cias.

5.(FGV - Aux Pol Nec (PC RJ)/PC RJ/2022)
Parônimos são vocábulos de forma semelhante, mas 

com distintos significados; assim, são parônimos os ver-
bos aspirar, expirar, conspirar, inspirar e respirar.

A frase abaixo em que um desses verbos foi empre-
gado em seu significado adequado é:

(A) Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e 
algo a que conspirar;
(B) Um sobrinho do coronel indicou-lhe a mulher do 
Batista; era uma moça de 20 anos, loura, assaz boni-
ta e digna de inspirar amores;
(C) Em todo caso, era impossível negá-lo; limitou-se 
a aplaudi-lo, e, quando a moça entrou em convales-
cença, aconselhou os pais que a mandassem para 
algum arrabalde da cidade, a fim de expirar ares 
melhores;
(D) Não me recorda um só dos argumentos que em-
preguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora 
que o século está a respirar; mas a ideia que me fi-
cou deles é que eram irrespondíveis
(E) Creio que os próprios espíritos de São Pedro e 
São Paulo houvessem escolhido aquela senhora 
para aspirar os nomes que estão no Credo .
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6.(CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Aracaju)/Pref Ara-
caju/Abrangência Geral/2021)

De um dia para o outro, parecia que a peste se tinha 
instalado confortavelmente no seu paroxismo e incor-
porava aos seus assassinatos diários a precisão e a regu-
laridade de um bom funcionário. Em princípio, segundo 
a opinião de pessoas competentes, era bom sinal. O 
gráfico da evolução da peste, com sua subida incessan-
te, parecia inteiramente reconfortante ao Dr. Richard. 
Daqui em diante, só poderia decrescer. E ele atribuía 
o mérito disso ao novo soro de Gastei, que acabava de 
obter, com efeito, alguns êxitos imprevistos. As formas 
pulmonares da infecção, que já se tinham manifestado, 
multiplicavam-se agora nos quatro cantos da cidade. O 
contágio tinha agora probabilidade de ser maior, com 
essa nova forma de epidemia. Na realidade, as opiniões 
dos especialistas tinham sempre sido contraditórias so-
bre esse ponto. Havia, no entanto, outros motivos de 
inquietação em consequência das dificuldades de abas-
tecimento, que cresciam com o tempo. A especulação 
interviera e oferecia, a preços fabulosos, os gêneros 
de primeira necessidade que faltavam no mercado ha-
bitual. As famílias pobres viam-se, assim, em uma si-
tuação muito difícil. A peste, que, pela imparcialidade 
eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter refor-
çado a igualdade entre nossos concidadãos pelo jogo 
normal dos egoísmos, tornava, ao contrário, mais acen-
tuado no coração dos homens o sentimento da injusti-
ça. Restava, é bem verdade, a igualdade irrepreensível 
da morte, mas, esta, ninguém queria. Os pobres que so-
friam de fome pensavam, com mais nostalgia ainda, nas 
cidades e nos campos vizinhos, onde a vida era livre e o 
pão não era caro. Difundira-se uma divisa que se lia, às 
vezes, nos muros ou se gritava à passagem do prefeito: 
“Pão ou ar”. Essa fórmula irônica dava o alarme de cer-
tas manifestações logo reprimidas, mas cuja gravidade 
todos percebiam.

Albert Camus. A peste. Internet: (com adaptações).

Os sentidos do texto seriam mantidos caso, no tre-
cho “De um dia para o outro, parecia que a peste se 
tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”, a 
locução “tinha instalado” fosse substituída por

(A) instalara.
(B) instalava.
(C) instalou.
(D) instalasse.
(E) instalaria.

7.(INSTITUTO AOCP - ADV (FUNPRESP-JUD)/
FUNPRESP-JUD/2021)

Texto
Filosofia em dois desenhos

Fui caminhar. E na calçada me deparei com um es-
tranho indivíduo. Carregava um saco plástico enorme 
que, pelo perfil do conteúdo, calculei estivesse cheio de 
latinhas. Mal acabei de pensar, o homem se acocorou 
na calçada. Extraiu de alguma parte uma pedra branca 
parecendo ser cal prensada, e com ela começou a dese-
nhar no cimento.

Parei para ver, atraída pelo ritual que se esboçava. 
O homem desenhou dois círculos um diante do outro, 
quase encostados, e dentro deles desenhou duas setas 
convergentes.

Levantou-se, olhou sua obra com satisfação, andou 
cinco ou seis passos e, novamente, se acocorou. Conti-
nuava com a pedra de cal na mão.

Mas o desenho que fez foi diferente. Riscou dois tra-
ços, colocados na mesma distância dos dois círculos, e 
atrás deles desenhou duas setas que apontavam uma 
para a outra .

Segui adiante refletindo sobre o que havia presen-
ciado. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a Serra 
da Capivara, que visitei numa ida a Teresina para algum 
congresso ou palestra. Trouxe de volta a louça que a 
arqueóloga franco-brasileira Niéde Guidon, há muitos 
anos responsável pelo sítio arqueológico, ensinou os lo-
cais a fazerem para terem uma fonte de subsistência. 
Louça com impressos os mesmos desenhos estampa-
dos na rocha, que se acredita serem vestígios de uma 
cultura paleoamericana. Pois, como um ser primitivo, o 
homem havia estampado seus pensamentos e sua visão 
interior na mais moderna das rochas: o cimento.

Havia reparado que o homem estava muito sujo e 
desgrenhado. Calçava havaianas de sola já bem fininha 
e roupas indefinidas. Provavelmente era mais um mora-
dor de rua. E como morador de rua, usava a mesma cal-
çada em que dormia para se expressar. Usava a calçada, 
único bem que lhe pertencia, como se fosse papel para 
desenhar ou escrever. Porque não há dúvida de que, ao 
desenhar, aquele homem estava escrevendo.

Estava escrevendo a sua dificuldade para se comu-
nicar. Preso dentro de um círculo, pouco adiantava que 
as setas apontassem em direção uma da outra. Ele não 
conseguia obedecer à ordem das setas, pois continuava 
contido pela linha que delimitava o círculo.
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1. (INSTITUTO AOCP - PER (ITEP RN)/ITEP RN/CRI-
MINAL/ÁREA GERAL/2021)

Em um concurso público, todos os candidatos com-
provaram no Curriculum Vitae (CV) os itens: 1) Forma-
ção Acadêmica; 2) Cursos de Idiomas; 3) Experiência 
Profissional. Dentre os candidatos, 120 comprovaram o 
item 1, 50 comprovaram o item 2 e 90 comprovaram o 
item 3. Sabe-se que nenhum candidato comprovou os 
três itens, 1, 2 e

Decidiu-se que serão entrevistados, para as vagas 
nesse concurso, apenas os candidatos que comprova-
ram os itens 1 e 3. Nessas condições, o número de can-
didatos que poderão ser entrevistados é

(A) 40 .
(B) 60 .
(C) 80 .
(D) 82 .
(E) 85 .

2. (CESGRANRIO - ESC BB/BB/AGENTE COMER-
CIAL/2021)

Antes de iniciar uma campanha publicitária, um 
banco fez uma pesquisa, entrevistando 1000 de seus 
clientes, sobre a intenção de adesão aos seus dois novos 
produtos. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que 
não tinham interesse em nenhum dos dois produtos, 
270 mostraram- -se interessados no primeiro produto, 
e 400 mostraram-se interessados no segundo produto .

Qual a porcentagem do total de clientes entrevista-
dos que se mostrou interessada em ambos os produtos?

(A) 10%
(B) 15%
(C) 20%
(D) 25%
(E) 30%

3. (IBFC - AG PROF (SEJUF PR)/SEJUF PR/ENFER-
MEIRO/2021)

Uma agência de propaganda realizou uma pesqui-
sa de mercado e o resultado foi o seguinte: 25 pessoas 
não gostam de refrigerante e 18 pessoas não gostam de 
suco. Se 52 pessoas gostam de pelo menos um dos dois 
produtos (refrigerante, suco), então é correto afirmar 
que:

(A) Exatamente 34 pessoas gostam de refrigerante
(B) Exatamente 27 pessoas gostam de suco
(C) Somente 32 pessoas gostam de suco
(D) Somente 25 pessoas gostam de refrigerante
(E) Exatamente 9 pessoas gostam dos dois

4. (VUNESP - SOLD (PM SP)/PM SP/2ª CLAS-
SE/2021)

Uma empresa está propondo a implementação de 
eletrificação da frota de ônibus coletivos de uma cida-
de. O projeto envolve a venda do ônibus elétrico e o 
aluguel da bateria pelo período de 10 anos, no qual a 
empresa se responsabiliza pelo fornecimento, manu-
tenção e recarga da bateria. Para esse período, o proje-
to determina um custo de R$1.860.000,00 por ônibus. 
Segundo a empresa, a grande vantagem desse projeto 
é que a parte desse custo, referente ao aluguel das ba-
terias, é pago com mensalidades fixas de R$10.000,00, 
que é o valor aproximado do gasto mensal com diesel 
dos ônibus convencionais.

Descontado o valor do aluguel da bateria, tem-se 
que esse projeto considera a venda do ônibus elétrico 
no valor de

(A) R$ 1.760.000,00.
(B) R$ 660.000,00.
(C) R$ 760.000,00.
(D) R$ 860.000,00.
(E) R$ 1.740.000,00.

5. (VUNESP - BRA (PREF TAUBATÉ)/PREF TAUBA-
TÉ/2022)

Certo dia, Carlos estava com sua conta corrente ne-
gativa no banco, em R$ 130,00. Nesse dia, ele recebeu 
o salário na conta corrente, no valor de R$1.300,00, e 
pagou algumas contas, no valor total de R$ 320,00. Se, 
nesse dia, houve somente essa movimentação em sua 
conta corrente, no final do dia, o saldo em conta era de

(A) R$ 840,00.
(B) R$ 850,00.
(C) R$ 860,00.
(D) R$ 870,00.
(E) R$ 880,00.
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6. (VUNESP - AGER (CODEN)/CODEN/SERVIÇOS 
GERAIS/2021)

Mário precisa guardar algumas peças em caixas, de 
modo que cada caixa fique com o mesmo número de 
peças. O número de peças não chega a 50, e Mário per-
cebeu que poderia colocar 12 peças em cada caixa, ou 
16 peças em cada caixa, e qualquer que seja a opção, 
todas as peças ficarão guardadas. O número de peças 
que Mário precisa guardar é

(A) 48 .
(B) 36 .
(C) 32 .
(D) 28 .
(E) 24 .

7. (VUNESP - AG FISC (RIB PRETO)/PREF RP/2021)
Em um edifício, há três painéis luminosos compostos 

por luzes de várias cores, que acendem em sequência, até 
completar o respectivo ciclo. Sabe-se que o primeiro de-
mora 18 segundos para completar cada ciclo, o segundo 
completa cada ciclo em 15 segundos, enquanto o terceiro 
demora 12 segundos para completar cada ciclo. Se os três 
painéis forem ligados em um mesmo horário e iniciarem 
os respectivos ciclos simultaneamente, então o início si-
multâneo dos ciclos dos três painéis ocorrerá a cada

(A) 3,5 minutos .
(B) 3 minutos,
(C) 2,5 minutos .
(D) 2 minutos .
(E) 1,5 minuto .

8. (FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2022)
Considere uma operação entre números inteiros 

maiores do que zero, representada pelo símbolo & e 
definida como:

a&b =3a+b, sendo a e b números inteiros positivos.
Considere também o conjunto C cujos elementos 

são os números inteiros x, maiores do que zero, tais que 
x&2 seja múltiplo de 4 e menor do que 40.

O número de elementos do conjunto C é igual a
(A) 1 .
(B) 2 .
(C) 3 .
(D) 4 .
(E) 5 .

9. (FGV - AAO (IMBEL)/IMBEL/AJUDANTE GE-
RAL/2021)

A quantidade de números ímpares de 2021 até 2051 é
(A) 31 .
(B) 30 .
(C) 17 .
(D) 16 .
(E) 15 .

10. (IBFC - CCA (IBGE)/IBGE/2022)
Ao transmitir dados num computador, um supervi-

sor verificou que era necessário realizar o produto en-
tre os números x = 0,333... e y = 0,777..., pois o dispo-
sitivo só admitia números na forma fracionária. Nessas 
condições, a fração correta a ser transmitida é:

(A) 7/30
(B) 7/18
(C) 5/17
(D) 5/13
(E) 7/27

11. (VUNESP - TEC CPDJ (TJM SP)/TJM SP/DESEN-
VOLVEDOR/2021)

Um pintor possui uma lata com 20 litros de tinta 
vermelha e outra lata com 17 litros de tinta amarela. 
Ele quer misturar essas tintas de modo que a cor obtida 
contenha 32% de vermelho e 68% de amarelo. O núme-
ro de litros dessa mistura que o pintor conseguirá fazer 
será, no máximo,

(A) 16 .
(B) 18 .
(C) 20 .
(D) 24 .
(E) 25 .

12. (VUNESP - TEC (JAGUARIÚNA)/PREF JAGUARI-
ÚNA/SEGURANÇA DO TRABALHO/2021)

Uma escola comprou várias caixas de giz, sendo 3/8 
delas de giz colorido, e as 15 caixas restantes, de giz 
branco. O número total de caixas de giz (branco + colo-
rido) compradas pela escola foi

(A) 16 .
(B) 24 .
(C) 32 .
(D) 40 .
(E) 48 .

13. (VUNESP - CVU (SAMU OSASCO)/PREF OSAS-
CO/2021)

Na prateleira de um supermercado, há algumas gar-
rafas de vinho branco e 42 garrafas de vinho tinto. Se 
a razão do número de garrafas de vinho branco para o 
número de garrafas de vinho tinto é 2/7 , o número de 
garrafas de vinho branco é

(A) 12 .
(B) 14 .
(C) 16 .
(D) 18 .
(E) 20 .
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14. (IBFC - AG EXEC (SEJUF PR)/SEJUF PR/TÉCNI-
CO DE ENFERMAGEM/2021)

Ana leu 2/5 das páginas de um livro e ainda restam 
240 páginas para serem lidas. Nessas condições, o total 
de páginas do livro que Ana está lendo é:

(A) 96
(B) 144
(C) 600
(D) 400
(E) 480

15. (VUNESP - BRA (PREF TAUBATÉ)/PREF TAUBA-
TÉ/2022)

Roberto pagou em 2,5 kg de certo produto o valor 
total de R$ 12,50. Ana, que estava com Roberto e com-
prou 3,5 kg desse mesmo produto, no mesmo local e 
momento, pagou o total de

(A) R$ 17,50.
(B) R$ 18,00.
(C) R$ 18,50.
(D) R$ 19,00.
(E) R$ 19,50.

16. (VUNESP - PROF (JAGUARIÚNA)/PREF JAGUA-
RIÚNA/EDUCAÇÃO BÁSICA I/ENSINO FUNDAMEN-
TAL/2021)

Um aluno comprou lápis, borrachas e canetas. A tabe-
la mostra algumas informações sobre o número de itens 
comprados de cada tipo e seu respectivo valor unitário.

Item No de unidades 
compradas

Valor unitário

lápis 15 R$ 3,20

caneta 10 R$ 2,80

borracha 5 ?

Sabendo que o valor total dessa compra foi igual a 
R$ 100,00, o valor de uma borracha era de

(A) R$ 4,00.
(B) R$ 4,20.
(C) R$ 4,50.
(D) R$ 4,80.
(E) R$ 5,00.

17. (CEBRASPE (CESPE) - ESP GT (TELEBRAS)/TE-
LEBRAS/ENGENHEIRO AEROSPACIAL/2022)

Uma empresa dispõe de dez funcionários, dos quais 
selecionará quatro para montar uma equipe para a re-
alização de determinada tarefa, todos com igual fun-
ção nessa tarefa. Márcio e Marcos são muito amigos 
e, quando trabalham juntos, costumam conversar de-

masiadamente, prejudicando a produtividade. Pedro e 
Paulo são desafetos, não trocam entre si nem mesmo 
as comunicações essenciais para o desempenho da ta-
refa, prejudicando também a produtividade.

No que se refere a essa situação hipotética, julgue o 
item que se segue .

Há 4! maneiras de montar uma equipe com a parti-
cipação de Márcio, Marcos, Pedro e Paulo.

(   )CERTO 
(   ) ERRADO

18. (FGV - AO (SSP AM)/SSP AM/2022)
Para o novo cartão de crédito, Renato precisa ca-

dastrar uma senha de 4 dígitos de 0 a 9. Como nasceu 
em 1998 decidiu que sua senha terá dois “noves” em 
qualquer posição, mais dois dígitos diferentes de 9 e di-
ferentes entre si. Por exemplo, 0959 e 2399 são senhas 
que Renato pode escolher.

O número total de senhas que Renato poderá es-
colher

(A) é menor que 300.
(B) está entre 300 e 350 .
(C) está entre 351 e 400 .
(D) está entre 401 e 450 .
(E) é maior que 451.

19. (INSTITUTO AOCP - PER (ITEP RN)/ITEP RN/
CRIMINAL/ÁREA GERAL/2021)

O setor de criminalística coletou algumas possíveis 
provas de um crime e decidiu distribuir a cada perito 
uma pasta contendo, cada uma, 5 provas distintas, sendo 
pelo menos uma relativa a material que será submetido 
a exame de DNA (X) e pelo menos uma relativa a exame 
de datiloscopia (Y). As 5 provas devem ser selecionadas 
entre 3 provas distintas de X e 6 provas distintas de Y. As-
sim, a quantidade de pastas que podem ser preparadas é

(A) menor do que 100 .
(B) 120 .
(C) 125 .
(D) 165 .
(E) maior do que 200 .

20. (FGV - ANA TI (BANESTES)/BANESTES/DESEN-
VOLVIMENTO DE SISTEMAS/2021)

Considere a sequência dos 120 anagramas da pala-
vra BANCO escritos em ordem alfabética.

O anagrama CANBO ocupa a posição de número:
(A) 50;
(B) 51;
(C) 52;
(D) 53;
(E) 54 .
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1 .(INSTITUTO AOCP - ASOC SAU (J PESSOA)/PREF 
JOÃO PESSOA/2021)

Um byte é composto por quantos bits?
(A)64
(B)32
(C)16
(D)8
(E)2

2 .(FGV - AG (PREF PAULÍNIA)/PREF PAULÍNIA/
APOIO ADMINISTRATIVO/2021)

Maria tem uma coleção de fotos, com um tamanho 
médio de 500 KB por foto. Considerando essa média, assi-
nale o maior número de fotos que poderiam ser armaze-
nadas num pendrive de 8 GB.

(A) 8 .000
(B) 16 .000
(C) 32 .000
(D) 64 .000
(E) 160 .000

3 .(CESGRANRIO - ESC BB/BB/AGENTE COMER-
CIAL/2021)

O armazenamento de dados ou informações em sis-
temas computacionais é possível com a utilização de ar-
quivos, que servem como importante suporte tecnológico 
para o atendimento das diversas demandas dos usuários.

Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser 
considerados

(A)abstrações feitas pelo sistema operacional das ca-
racterísticas lógicas das informações armazenadas.
(B)coleções nomeadas de informações relacionadas 
que são gravadas em memória secundária do compu-
tador .
(C)organizações físicas de pastas em um dispositivo de 
armazenamento volátil.
(D)imagens construídas utilizando os formatos jpeg, 
png ou bmp para identificá-los.
(E)sequências de caracteres organizados em linhas e 
possivelmente em páginas, quando forem arquivos de 
vídeo.

4 .( FGV - ADV (IMBEL)/IMBEL/2021)
Considere um disco rígido (HD) com capacidade de ar-

mazenagem de 1TB, inteiramente vazio, e uma coleção de 
500.000 arquivos que devem ser copiados para esse disco. 
Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é aproxi-
madamente X. Assinale o valor máximo de X para que haja 
espaço no disco para todos esses arquivos.

(A)256KB
(B)512KB
(C)1MB
(D)2MB
(E)4MB

5 .(INSTITUTO AOCP - PER (ITEP RN)/ITEP RN/CRIMI-
NAL/ÁREA GERAL/2021)

Em um computador, existe um componente de har-
dware que lê instruções e dados, escreve esses dados após 
o processamento e utiliza sinais para controlar a operação 
geral do sistema. Assinale a alternativa que apresenta cor-
retamente o nome desse componente de hardware.

(A)Memória principal.
(B)Memória de vídeo.
(C)Processador.
(D)Impressora .
(E) Disco rígido.

6 .(CEBRASPE (CESPE) - DEL POL (PC PB)/PC PB/2022)
A memória do computador, também conhecida como 

memória principal ou memória de sistema, responsável 
pelo armazenamento temporário de dados e de instruções 
utilizadas pelos dispositivos periféricos, é

(A)RAM (random access memory, ou memória de 
acesso aleatório).
(B)ROM (read only memory, ou memória somente de 
leitura).
(C)cache de memória.
(D)disco rígido (HD).
(E) unidade central de processamento (CPU).
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7 .(INSTITUTO AOCP - INV POL (PC PA)/PC PA/2021)
O dispositivo de armazenamento de dados que não possuiu partes móveis em sua estrutura, fazendo com que não 

sofra falhas mecânicas, pois nada se movimenta dentro da sua estrutura, denomina-se
(A)HDDs .
(B)SSDs .
(C)SATA .
(D)SCSI .
(E)SASs .

8 .(INSTITUTO AOCP - PER (ITEP RN)/ITEP RN/CRIMINAL/ÁREA GERAL/2021)
Nos computadores, qual é o tipo de memória que é desenvolvido combinando o tempo de acesso de memórias de 

alta velocidade (alto custo) com as memórias de menor velocidade e maior tamanho (baixo custo)?
(A)Memória RAM.
(B)Memória ROM.
(C)Memória de Vídeo.
(D)Memória Hash.
(E)Memória Cache.

9 .(CEBRASPE (CESPE) - TDP (DPE RO)/DPE RO/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2022)
A impressora que utiliza um processador interno para decodificar sinais que são enviados para um cartucho de fo-

tocondutor orgânico (OPC) é uma impressora
(A)de impacto.
(B)laser.
(C)térmica fotográfica.
(D)matricial.
(E) jato de tinta.

10 .(CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/BIBLIOTECONOMIA/2021)
Assunto: Periféricos (Dispositivos de Entrada e Saída)
Acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue o item subsequente.
Teclados e monitores operam em velocidade inferior à dos processadores.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11 .(CEBRASPE (CESPE) - TEC GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2022)
Assunto: Conceitos Gerais de Sistemas Operacionais e Sistemas de Arquivos
Julgue o item subsequente, relativos a organização e gerenciamento de informações digitais.
Linux e Windows utilizam uma hierarquia de diretórios para organizar arquivos com finalidades e funcionalidades 

semelhantes.
(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12 .(CEBRASPE (CESPE) - PER OF (PC PB)/PC PB/CRIMINAL/ÁREA GERAL/2022)
Assunto: Windows 10
No MS Windows, as atividades de manutenção do computador, como a desinstalação de programas, podem ser 

realizadas por meio de recursos disponíveis
(A)na área de transferência.
(B)na área de trabalho.
(C)no Painel de controle.
(D)no Explorador de arquivos.
(E) no Meu computador.
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13 .(VUNESP - ENG (PREF TAUBATÉ)/PREF TAUBATÉ/SEGURANÇA DO TRABALHO/2022)
Assunto: Windows 10
Têm-se os seguintes elementos dentro de uma pasta do Microsoft Windows 10, em sua configuração original:

Assinale a alternativa correta, quando o usuário clica no item destacado a seguir, do grupo Mostrar/ocultar, guia 
Exibir, para ativá-lo.

(A) Apenas os arquivos Documento, Imagem e Arquivo terão suas extensões apresentadas, respectivamente .rtf, 
 .png e  .txt .
(B) Apenas os elementos Pasta 2, Documento, Imagem e Arquivo terão suas extensões apresentadas, respectiva-
mente .zip, .rtf, .png e .txt.
(C) Apenas os elementos Pasta 2, bate-papo, Documento, Imagem e Arquivo terão suas extensões apresentadas, 
respectivamente .zip, .btp, .rtf, .png e .txt.
(D) Apenas os elementos Pasta 2 e Pasta 1 terão suas extensões apresentadas, ambas .zip.
(E) Apenas os elementos Pasta 2, bate-papo, Documento, Imagem, Arquivo e Pasta 1 terão suas extensões apresen-
tadas, respectivamente .zip, .btp, .rtf, .png, .txt e .zip.

14 .(VUNESP - ENG (PREF JUNDIAÍ)/PREF JUNDIAÍ/CIVIL/2022)
Assunto: Windows 10
No MS-Windows 10, em sua configuração padrão, ao apertar a tecla PrtScr (Print Screen) de um teclado, a imagem 

da tela do computador é copiada para a Área de Transferência. No entanto, se o usuário quiser selecionar uma parte 
específica da imagem da tela do computador, e copiar para a Área de Transferência apenas a parte desejada, poderá 
utilizar o aplicativo acessório

(A)Compartilhamento de Tela.
(B)Assistência Rápida.
(C)Painel de Controle.
(D)Ferramenta de Captura .
(E)Mapa de Caracteres.

15 .(VUNESP - DG (CM POTIM)/CM POTIM/2021)
Assunto: Windows 10
No Microsoft Windows 10, em sua configuração original, um usuário pode utilizar a caixa de pesquisa do Explorador 

de Arquivos, destacada na imagem a seguir, para pesquisar por arquivos e pastas.
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1. (VUNESP - TEC LEG (CMSJC)/CM SJC/2022)
A respeito dos princípios do Direito Administrativo, 

assinale a alternativa correta.
(A) O princípio da moralidade administrativa impede a 
prática do nepotismo na Administração Pública, esten-
dendo-se a vedação a nomeações de cargos políticos.
(B) É compatível com o princípio da legalidade a ação 
administrativa que, embora não esteja estritamente 
autorizada por lei, tem por base os princípios consti-
tucionais e visa assegurar os direitos fundamentais do 
cidadão.
(C) O princípio da eficiência exige que a correção da 
ação administrativa seja analisada exclusivamente sob 
o prisma econômico.
(D) O princípio da impessoalidade não impede a rea-
lização de propagandas que tenham por objetivo pro-
mover a imagem do gestor público.
(E) Em função do princípio da publicidade, todos os 
atos administrativos devem ter o seu conteúdo veicu-
lado no Diário Oficial do respectivo ente federativo.

2. (FGV - INSP POL (PC RJ)/PC RJ/2022)
A Corte Interamericana de Direitos Humanos conde-

nou o Estado brasileiro no chamado Caso Nova Brasília. 
Entre as medidas determinadas pela Corte IDH, consta o 
ponto resolutivo de número 18 da sentença, que estabe-
lece que o Estado deverá implementar, em prazo razo-
ável, um programa ou curso permanente e obrigatório 
sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, des-
tinado a todos os níveis hierárquicos das Polícias Civil e 
Militar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimen-
to de saúde. A citada determinação vai ao encontro do 
princípio expresso da administração pública que espera o 
melhor desempenho possível do agente público em suas 
atribuições, para lograr melhores resultados.

Trata-se do princípio da:
(A) impessoalidade, segundo o qual as pessoas vul-
neráveis devem receber tratamento compatível com 
suas necessidades, a fim de que seja alcançado o in-
teresse público;
(B) autotutela, que determina que a Administração Pú-
blica deve qualificar e capacitar constantemente seus 
servidores públicos, valendo-se das escolas internas 
de cada instituição, como a Academia de Polícia Civil 
(Acadepol);
(C) continuidade dos serviços públicos, segundo o qual 
as atividades executadas pelos agentes públicos não 
devem ser interrompidas e devem ser desempenha-
das com presteza e qualidade;
(D) razoabilidade, que se relaciona com a proporcio-
nalidade, de maneira que os agentes públicos devem 
ser qualificados para atender à demanda social com 
capacitação específica para oitiva qualificada e espe-
cializada dos grupos de vítimas mais vulneráveis;
(E) eficiência, que se relaciona com o comando consti-
tucional que prevê que a lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública dire-
ta e indireta, regulando especialmente as reclamações 
relativas à prestação dos serviços públicos em geral.
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3. (CEBRASPE (CESPE) - AAMB (ICMBIO)/ICM-
BIO/2022)

Considerando que Gabriel trabalhe na área de com-
pras e contratações em entidade da administração públi-
ca indireta, julgue o item seguinte.

Nos processos de contratação pública, Gabriel deve 
sempre agir de acordo com aquilo que a lei permita, em 
respeito ao princípio da legalidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (FGV - TFFC (CGU)/CGU/2022)
O Estado Alfa foi inscrito em cadastros desabonado-

res da União (Siafi/Cauc/Cadin) exclusivamente em razão 
de descumprimento de limites de gastos pelo Ministé-
rio Público do Estado Alfa. Inconformado, o Estado Alfa 
ajuizou ação judicial pleiteando sua exclusão dos citados 
cadastros negativos, sustentando exclusivamente a ilega-
lidade de imposição de sanções ao Poder Executivo es-
tadual em virtude de pendências de órgãos dotados de 
autonomia institucional e orgânico- administrativa, tais 
como o Ministério Público Estadual, na medida em que o 
governo do Estado não tem competência para intervir na 
esfera orgânica dessas instituições autônomas.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo 
e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a tese do Es-
tado Alfa:

(A) merece prosperar, com base no princípio da admi-
nistração pública da intranscendência subjetiva das 
sanções;
(B) merece prosperar, com base no princípio da admi-
nistração pública da autotutela;
(C) não merece prosperar, com base no princípio da 
administração pública da eficiência;
(D) não merece prosperar, com base no princípio repu-
blicano da separação dos poderes;
(E) não merece prosperar, com base no princípio da 
administração pública da impessoalidade.

5. (VUNESP - TEC LEG (CMSJC)/CM SJC/2022)
Acerca dos atributos dos atos administrativos, assina-

le a alternativa correta.
(A) A presunção de veracidade se aplica aos atos priva-
dos da Administração Pública.
(B) A imperatividade constitui na prerrogativa de a 
Administração Pública executar, diretamente, os seus 
atos, independentemente da manifestação do Poder 
Judiciário.
(C) A presunção de veracidade não implica na inver-
são do ônus da prova, pois o cidadão tem o direito de 
exigir sempre que a autoridade pública comprove que 
está agindo de acordo com o princípio da legalidade.
(D) Prevalece na doutrina o entendimento de que a 
autoexecutoriedade prescinde prévia autorização le-
gislativa ou a caracterização de situação emergencial.
(E) A autoexecutoriedade autoriza a Administração a, 
em determinados casos, utilizar de forma moderada a 
força para viabilizar a execução do interesse público.

6. (CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ RJ)/TJ RJ/ASSISTEN-
CIAL/ASSISTENTE SOCIAL/2021)

O entendimento de que o ato administrativo é consi-
derado válido até que se prove em contrário correspon-
de ao atributo da

(A) tipicidade.
(B) exigibilidade.
(C) imperatividade.
(D) autoexecutoriedade.
(E) presunção de legitimidade.

7. (FCC - PJ (MPE PE)/MPE PE/2022)
Sobre os atos administrativos em espécie:
(A) Admissão é o ato bilateral e vinculado pelo qual 
a Administração pública reconhece ao particular, que 
preencha os requisitos legais, o direito a prestação de 
um serviço público.
(B) Homologação é o ato pelo qual os órgãos consul-
tivos da Administração pública emitem opinião sobre 
assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência.
(C) Aprovação é um ato bilateral e vinculado pelo qual 
se exerce o controle a priori ou a posteriori do ato ad-
ministrativo.
(D) Licença é o ato administrativo unilateral e vincu-
lado pelo qual a Administração pública faculta àquele 
que preencha os requisitos legais o exercício de uma 
atividade.
(E) Visto é o ato unilateral e vinculado pelo qual a Ad-
ministração pública reconhece a legalidade de um ato 
jurídico administrativo.
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8. (CEBRASPE (CESPE) - OF (CBM AL)/CBM AL/2021)
Com base nos princípios do regime jurídico adminis-

trativo e nas regras relativas à contratação direta pela ad-
ministração pública, julgue o item que se seguem.

Em respeito ao princípio da formalidade dos atos ad-
ministrativos, em uma contratação direta por dispensa 
de licitação, mesmo não havendo a licitação, a regra é 
formalizar um procedimento interno de justificação, defi-
nindo-se o objeto a ser contratado e as condições contra-
tuais que vincularão as partes; por outro lado, nos casos 
de inexigibilidade de licitação, a norma legal dispensa 
essa formalidade, a qual constitui, nesse caso, um ato 
discricionário do administrador.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (VUNESP - TEC LEG (CMSJC)/CM SJC/2022)
O Diretor Administrativo da Câmara Municipal emitiu 

ato administrativo vinculado que possui vício de forma. A 
autoridade administrativa entende que o interesse públi-
co será melhor atendido caso o ato seja preservado. Com 
base na situação hipotética e na teoria do ato administra-
tivo, é correto afirmar que

(A) por se tratar de vício sanável, será cabível a conva-
lidação, que produzirá efeitos retroativos.
(B) em função do princípio da legalidade, qualquer ato 
administrativo viciado deve ser anulado.
(C) o ato deverá ser revogado.
(D) será possível a convalidação, ainda que haja pre-
juízo a terceiro, sempre que essa conduta se mostrar 
adequada a atender o interesse público.
(E) o ato administrativo deve ser anulado, pois o vício 
de forma não é passível de convalidação.

10. (CEBRASPE (CESPE) - TCE TCE RJ/TCE-RJ/TÉC-
NICO/2022)

João, servidor público, praticou ato administrativo 
que causou prejuízo a um particular. Percebendo a ilega-
lidade decorrente da prática desse ato, João revogou-o. 
Mesmo assim, o particular resolveu pedir indenização e 
ajuizou ação de responsabilidade civil do Estado em face 
do ato de João, alegando que o dano já havia sido con-
cretizado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir .

João agiu corretamente ao revogar o ato administra-
tivo, visto que a revogação caracteriza a invalidação do 
ato administrativo editado em desconformidade com a 
ordem jurídica.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021)
No que diz respeito aos princípios fundamentais, 

concessão, autorização, permissão e atos da administra-
ção pública, julgue o item a seguir.

A administração pública pode revogar seus próprios 
atos eivados de vícios, ou ainda pelo judiciário, mediante 
provocação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (CEBRASPE (CESPE) - ANA LEG (ALECE)/ALECE/
CONSULTORIA TÉCNICA LEGISLATIVA/2021)

Determinada empresa que possui vínculo jurídico 
específico com a administração pública, mediante cele-
bração de contrato administrativo, descumpriu uma de 
suas cláusulas. A administração tomou conhecimento e, 
depois de comprovada a irregularidade contratual após o 
devido processo legal, aplicou penalidade administrativa 
à empresa .

Nessa situação hipotética, foi aplicado o poder
(A) disciplinar.
(B) hierárquico.
(C) regulamentar.
(D) de política administrativa.
(E) de polícia judiciária.

13. (VUNESP - PROM JUS (MPE RJ)/MPE RJ/2022)
Suponha que uma Prefeitura criou sociedade de eco-

nomia mista, de capital majoritariamente público, com o 
objetivo de realizar o serviço de trânsito e transporte no 
local. Dentre as atribuições que lhe foram delegadas por 
lei, está a de exercício do poder de polícia de trânsito, 
inclusive ficando autorizada a aplicação de multas. Com 
base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é 
correto afirmar que

(A) a delegação poderia ser realizada para empresa 
pública, mas não para sociedade de economia mista, 
pois esta conta com a participação de particulares na 
composição de seu capital social.
(B) a lei será constitucional, caso a empresa atue em 
regime não concorrencial.
(C) de acordo com a teoria do ciclo do poder de polícia, 
somente fica autorizada a delegação da i) ordem de 
polícia e o ii) consentimento de polícia.
(D) somente é inconstitucional a delegação do poder 
de aplicação de sanção, pois o exercício dessa atri-
buição afeta o conteúdo e direitos fundamentais e 
somente pode ser exercido por entidade dotada das 
prerrogativas exclusivas do regime de direito público.
(E) a lei é inconstitucional, pois o poder de polícia so-
mente pode ser exercido por pessoas jurídicas de di-
reito público.
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1.(CEBRASPE (CESPE) - TEC (PGE RJ)/PGE RJ/PRO-
CESSUAL/2022)

A respeito de Estado, governo e administração pública, 
da organização administrativa do Estado e dos agentes pú-
blicos, julgue o item subsequente.

Embora se desdobre em três funções, o poder estatal 
é uno, indivisível e indelegável.

() CERTO 
()ERRADO

2.(FGV - PER LEG (PC RJ)/PC RJ/MEDICINA/2021)
Assunto: Formas de Estado e Governo, Sistemas de 

Governo, Separação de Poderes. Freio e contrapesos
Marília, estudante de direito, tinha sérias dúvidas a 

respeito do sentido das expressões chefe de Estado e che-
fe de governo, principalmente ao considerar a atividade 
desempenhada pelo presidente da República como chefe 
da Administração Pública federal.

Everardo, seu professor, informou-lhe, corretamente, 
que se tratava de atividade típica de:

 (A) chefe de governo, designativo utilizado, em siste-
mas parlamentaristas, para indicar o agente que de-
sempenha funções próprias de primeiro-ministro;
(B) chefe de Estado, designativo utilizado, em sistemas 
parlamentaristas, para indicar o agente que desempe-
nha funções próprias de primeiro-ministro;
(C) chefe de governo, que costuma ser escolhido, em 
sistemas parlamentaristas, no âmbito do órgão legis-
lativo, e que desempenha maior número de poderes 
apenas simbólicos;
 (D) chefe de Estado, designativo utilizado, em siste-
mas presidencialistas e parlamentaristas, para indicar 
o primeiro mandatário, responsável pelas principais 
decisões políticas;
(E) chefe de Estado, designativo adotado em conjunto 
com o de chefe de governo apenas em regimes semi-
presidenciais, nos quais prepondera a escolha popular 
do primeiro mandatário .

3.(CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/
FUNPRESP-EXE/JURÍDICA/2022)

Considerando a doutrina clássica e majoritária do di-
reito constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

A primeira Constituição republicana brasileira teve for-
te influência do constitucionalismo norte-americano e das 
ideias liberais, em sua acepção clássica.

() CERTO 
()ERRADO

4.(FCC - DP GO/DPE GO/2021)
Assunto: Constituição: conceito, estrutura, supre-

macia e classificação
A Constituição Federal traz espécies de limitações ao 

poder de sua reforma, que são conhecidas, pela doutrina, 
como limitações expressas e limitações implícitas. A res-
peito das limitações expressas, essas se subdividem em

(A) intransponíveis, temporárias e materiais.
(B) imateriais, formais e transitórias.
(C)imutáveis, concretas e abstratas.
(D) intangíveis, formais e informais.
(E) circunstanciais, materiais e formais.

5.(CEBRASPE (CESPE) - AFRE CE/SEFAZ CE/2021)

Com relação à eficácia do direito e à legitimidade da 
ordem jurídica, julgue o item a seguir.

A acepção técnico- jurídica da eficácia da norma jurí-
dica diz respeito à sua efetividade no plano social, quando 
há compatibilidade entre a norma e os fatos sociais.

() CERTO 
()ERRADO
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6.(CEBRASPE (CESPE) - PROC (MPTC-DF)/TC-
-DF/2021)

Em relação ao poder constituinte, julgue o item a se-
guir .

O poder constituinte originário, embora reconhecida-
mente não absoluto em sua integralidade, não se subor-
dina hierarquicamente a normas jurídicas anteriores na 
acepção jurídico-formal.

() CERTO 
()ERRADO

7.(CEBRASPE (CESPE) - ANA (PGE RJ)/PGE RJ/
CONTÁBIL/2022)

Julgue o item subsequente, a respeito dos princípios 
de interpretação constitucional e da eficácia das normas 
constitucionais.

Pelo princípio da concordância prática, busca-se, em 
uma aparente situação de conflito entre bens jurídicos de 
proteção constitucional, a coexistência harmônica entre 
eles, de modo a evitar o sacrífico total ou a negação de 
um deles

() CERTO 
()ERRADO

8.(CEBRASPE (CESPE) - TAMB (ICMBIO)/ICM-
BIO/2022)

Com pertinência à Política Nacional de Educação Am-
biental (PNEA), ao Programa Nacional de Educação Am-
biental (ProNEA) e ao que dispõe a Constituição Federal 
de 1988, julgue o item que se segue.

A erradicação da pobreza e da marginalização, a re-
dução das desigualdades sociais e regionais, a promoção 
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação são 
objetivos da República Federativa do Brasil, que, em suas 
relações internacionais, pauta-se pelos princípios da pre-
valência dos direitos humanos, da defesa da paz, da solu-
ção pacífica dos conflitos, da não intervenção do Estado na 
ordem econômica global e da cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade.

() CERTO 
()ERRADO

9.(CEBRASPE (CESPE) - ACE TCE RJ/TCE-RJ/ORGA-
NIZACIONAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022)

Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, 
julgue o seguinte item.

A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente 
a defesa da paz como um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil.

() CERTO 
()ERRADO

10.(INSTITUTO AOCP - DP PR/DPE PR/2022)

Qual das seguintes alternativas pode ser considerada 
um direito ou garantia fundamental “fora do catálogo”?

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo veda-
do o anonimato .
(B) Vedação ao estabelecimento de tributo com efeito 
de confisco.
(C) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que 
a lei estabelecer.
(D) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado.
(E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, independentemente de 
autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.

11.(FGV - INSP POL (PC RJ)/PC RJ/2022)

Eunice, servidora pública estadual, preencheu os re-
quisitos para a fruição de determinado benefício assegura-
do pelo regime jurídico único dos servidores. Ocorre que, 
no dia anterior àquele em que iria requerê-lo, a lei foi al-
terada, e o benefício, suprimido. Apesar disso, um amigo 
lhe informou, corretamente, que o seu direito ao benefício 
não seria afetado pela nova lei, o que decorria da garantia 
constitucional do(a):

(A) coisa julgada
(B) direito adquirido;
(C) ato jurídico perfeito;
(D) expectativa legítima;
(E) legalidade imanente.
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12.(FGV - INV POL (PC RJ)/PC RJ/2022)

Maria, no exercício do direito de petição, compareceu 
à Secretaria Municipal de Obras para solicitar que fossem 
adotadas as providências necessárias ao recapeamento 
asfáltico das ruas do seu bairro. Afinal, a falta de manuten-
ção contribuiu para o aumento dos buracos e os acidentes 
se multiplicaram. O servidor responsável pelo protoco-
lo solicitou de Maria o comprovante de recolhimento da 
“taxa de expediente”, o que seria necessário para que o 
seu pleito fosse apreciado.

À luz da sistemática constitucional, a taxa mencionada 
pelo servidor:

(A) não pode ser exigida;
(B) pode ser exigida, desde que prevista na lei orgâni-
ca;
(C) pode ser exigida, desde que prevista em lei ordi-
nária;
(D) pode ser exigida, desde que fixada em patamares 
módicos;
(E) pode ser exigida e será reembolsada se o pleito for 
acolhido.

13.(FGV - 2º TEN (CBM AM)/CBM AM/2022)

João, Diretor da Unidade Prisional XX, consultou sua 
assessoria a respeito da possibilidade de ser prestada as-
sistência religiosa aos presos da referida unidade, o que, a 
seu ver, seria muito relevante para o bem-estar dos presos.

A assessoria respondeu corretamente que essa assis-
tência

(A) deve ser assegurada nos termos da lei.
(B) não pode ser disponibilizada, pois afronta a liber-
dade religiosa do preso.
(C) somente pode ser prestada em termos educativos, 
sem proselitismo religioso.
(D) não pode ser disponibilizada, pois afronta a proibi-
ção de que o Estado apoie uma religião.
(E) somente pode ser assegurada se houver delibera-
ção nesse sentido dos presos, por maioria simples.

14.(FGV - DEL POL (PC AM)/PC AM/4ª CLAS-
SE/2022)

João, brasileiro com vinte anos de idade e que jamais 
solicitara o seu alistamento eleitoral, requereu, à Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública do Estado Alfa, infor-
mações a respeito de auditoria realizada pelo órgão com-
petente de controle interno nas contratações realizadas 
pelo órgão. Acresça-se que, no bojo desse requerimento, 
João não indicou a finalidade em que essas informações 
seriam utilizadas.

À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o 
requerimento de João deve ser

(A)indeferido, pois as informações solicitadas são ex-
clusivas para o uso interno.
(B) indeferido, pois somente o cidadão pode ter acesso 
às informações almejadas.
(C) indeferido, já que não foi declinada em que finali-
dade as informações seriam utilizadas.
(D) deferido, sendo irrelevante o fato de João não ser 
cidadão e de não indicar a finalidade das informações.
(E) deferido, desde que João, após a devida provoca-
ção, indique em que finalidade as informações serão 
utilizadas.

15.(FGV - INV POL (PC AM)/PC AM/4ª CLAS-
SE/2022)

Maria e Joana, estudiosas do direito constitucional, 
travaram intenso debate a respeito do direito à igualda-
de. Maria defendia que, no Estado de Direito, a igualdade 
formal se identifica com a igualdade material, não sendo 
possível que a lei trate as pessoas de modo diferenciado, 
independente das razões que possam embasar essa medi-
da. Joana, por sua vez, defendia que as ações afirmativas 
rompem com a igualdade formal com o objetivo de cons-
truir a igualdade material.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar 
que

 (A) Maria está totalmente certa, pois o Estado de Di-
reito não se compatibiliza com a acepção de pessoas, 
de modo que todos devem ser alcançados por bônus e 
ônus idênticos, enquanto Joana está totalmente erra-
da por adotar premissa distinta.
(B) Maria e Joana estão totalmente erradas, pois a or-
dem jurídica não reconhece a dicotomia entre igual-
dade formal e igualdade material, bem como porque 
as ações afirmativas buscam declarar a juridicidade de 
situações já existentes.
 (C) Maria e Joana estarão certas ou erradas confor-
me o referencial de proporcionalidade, de modo que 
restrições e concessões à esfera jurídica individual não 
podem ultrapassar o estritamente necessário.
(D) Maria e Joana estão totalmente certas, pois a igual-
dade formal e a igualdade material caminham juntas, 
enquanto as ações afirmativas aperfeiçoam a primeira 
para a construção da segunda.
 (E) Joana está totalmente certa, pois a construção da 
igualdade material, por meio de ações afirmativas, 
passa por uma desigualdade formal, indicativo de que 
Maria está totalmente errada.




